
Guia de conhecimento e 
expertise em grandes eventos 
voltados para a Copa 2014



O Reino Unido co-
nhece de perto as 
oportunidades e os 
desafios de sediar 
grandes eventos es-
portivos no mundo. 
Hoje, é o Brasil que 
conta os minutos 
para a Copa do Mundo 

Nossa oferta
O Reino Unido conta com uma eficiente equipe de trabalho baseada no Brasil e 
dispõe de conhecimento especializado nos seguintes tópicos, relevantes à Copa 
do Mundo 2014 e seu legado:

Esporte e Infraestrutura 
Estruturas temporárias, sinalização, 
construção de overlays no entorno 
dos estádios, iluminação, tratamento 
acústico e equipamentos de som, 
catering, gestão de resíduos, 
suprimento de energia e segurança, 
treinamento de stewards e voluntários,  
em gerenciamento de estádios, 
serviços de emergência.

Serviços profissionais
Seguro, gerenciamento de riscos e 
de crises, plano de continuidade de 
negócio, projeto financeiro, serviços 
legais e de arbitragem, término de 
contrato, normas internacionais e 
compliance e proteção a marca.

Fan Fests em 9 de 12 cidades sede – estru-
turas temporárias – Serious International

Sinalização e decoração de estádio
CSM e Icon

Arena Fonte Nova – estruturas temporárias 
Arena Group e Blue Cube

Comunicações
Agências líderes em marketing e 
mídia, tecnologia 3G e conectividade 
de Internet, aplicativos móveis, 
espaços corporativos, promoção 
dos estádios, áudio visual. Londres 
oferece também inovações tecnológi-
cas constantes das Tech City, novo 
vale do silício europeu.

Segurança
Centro de operações de controle e 
comando, segurança na área interna 
e externa dos estádios, vigilância, 
defesa cibernética, treinamento de 
pessoal especializado, segurança de 
visitantes estrangeiros. 

Transporte
Integração de transportes entre 
aeroportos e estádios, gerenciamento 
da demanda de viagens, mobilidade 
urbana, modelo de fluxo de multidões.
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2014. Com o pensamento no legado desde o 
torneio, nós queremos oferecer, aos brasilei-
ros, a experiência que o Reino Unido adquiriu 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
de 2012.  Oferecer, também o conhecimento 
que adquirimos durante a Premier League, o 
campeonato Wimbledon Tennis e a corrida 
de cavalos Royal Ascot, entre outros.
Nesta publicação,  gostaríamos de ressal-
tar como estamos atuando no Brasil e as 
oportunidades existentes para trabalhar-
mos juntos.  Queremos continuar desen-
volvendo o trabalho do Reino Unido com 
as 12 cidades-sede para a Copa do Mundo, 
com foco nos benefícios a longo prazo 
para as cidades, residentes, negócios bra-
sileiros e visitantes ao país. 
Fale com um de nossos experts. Eles estão 
à disposição para discutir suas necessidades 
para a Copa 2014 e o para o fortalecimento 
da parceria Brasil e Reino Unido.
Uk.Brazilnetwork@fco.gov.uk

@alexwellis



NoSSA ExpErTISE
O Reino Unido atua no Brasil por meio de 
diferentes projetos e atividades, e se rela-
ciona com as cidades-sede por meio de:

- Empresas Britânicas sediadas ou em 
visita ao Brasil, que buscam conhecer au-
toridades e empresas brasileiras ou ofere-
cer expertise ao atuar como empresa con-
sultora, contratada ou parceira.
- palestrantes – trazer ao Brasil indivíduos 
que tiveram experiências durante Londres 
2012  (ou outros grandes eventos) para dis-
cursar em seminários e convenções.
- Eventos organizados em parceria com 
autoridades públicas e privadas da Copa do 
Mundo, cujos público-alvo é extendido para 
todas as cidades-sede.
- Seminários online em temas relevantes 
para a Copa do Mundo e grandes eventos, 
que podem ser assistidos gratuitamente, 
pela internet.
- Conferências no reino Unido – convites 
enviados a representantes brasileiros que 
possuam interesse.
- Apresentações ou publicações preparadas 
por experts em grandes eventos: temos um 
catálogo atualizado de apresentações dis-
ponível para consulta, em temas como serviços 
de catering, hospitalidade, comunicações, 
transporte e gerenciamento de multidões.

Stadium Mané Garrincha – serviços de stewards – Sword Security

O British Council, parte da “UK Network”, oferece as 
seguintes fontes de treinamento da língua inglesa 
(ELT) online:

www.britishcouncil.org/learnenglish 
materiais para profissionais e estudantes adul-
tos, inclui: podcasts, vídeos, jogos e atividades 
interativas para o aprendizado da língua.

www.britishcouncil.org/premierskills
comunicar-se com as duas maiores línguas do 
mundo (o inglês e o futebol), por meio de um 
site voltado a estudantes de todas as idades, que 
gostam de futebol e querem aprender inglês.

oNde estamos
Queremos continuar nosso 
trabalho com todas as 12 
cidades-sede da Copa do 
Mundo, por meio de nossa 
rede no Brasil.
Uk.Brazilnetwork@fco.gov.uk 

Embaixadas e 
Consulados

Cônsul-Honorários

Gerenciado pelo 
Consulado Geral 
de recife

- projetos de ajuda ao desenvolvimento fi-
nanciados pelo “Prosperity Fund” implemen-
tados nas cidades-sede com o objetivo de 
ajudar o Brasil a ter uma Copa do Mundo mais 
sustentável e segura com base na experiência 
do Reino Unido em eventos esportivos.



NóS NA wEB
Um livreto em português com 26 empresas da área de segurança 
prontas para trabalhar na Copa 2014.  
www.gov.uk/government/world-location-news/
ukti-brazil-launches-catalog-for-sporting-business

Um guia para elaboração de um inventário de gases de efeito estufa 
e estratégia de mitigação para as cidades-sede produzido no âmbito 
do projeto Pegado de Carbono para a Copa do Mundo de 2014.  
www.usefulsimpleprojects.co.uk/2014carbon/p.pdf

SprInG Board to SuCCESS
Experiência Britânica em Grandes Eventos Esportivos

A cada ano, Brasil e Reino Unido fecham dezenas de parcerias em 
inovação e negócios no esporte.  Para aumentar as parcerias, mon-
tamos uma lista com empresas britânicas que atuam em grandes 
eventos esportivos (o site em inglês)

www.springboardtosuccess.co.uk
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